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ABSTRAK 
Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk, maka hal ini akan diikuti pula 
dengan jumlah rumah tinggal. Pondasi merupakan salah satu bagian dasar dari 
sebuah rumah. Tanpa adanya pondasi, mustahil sebuah bangunan akan berdiri. 
Dalam dunia bangunan, pondasi yang biasa digunakan untuk membangun sebuah 
rumah  tinggal  satu  lantai  adalah  pondasi  batu  kali.  Namun  dengan  adanya 
penemuan  baru  pondasi  ulir,  keberadaan  pondasi  batu  kali  dapat digantikan 
karena selain hemat material, pekerjaan pondasipun akan menghemat  waktu. 
Tujuan dari dibuatnya pondasi paku bumi ulir ini adalah untuk menggantikan 
keberadaan pondasi yang selama ini digunakan yaitu pondasi batu kali. Pondasi 
paku ulir bumi  ini dapat menghemat pekerjaan pondasi karena tidak banyak 
memakan waktu dalam proses penancapannya. Selain itu, dibandingkan dengan 
pondasi biasa, pondasi paku ulir bumi dapat  menghemat pengeluaran karena 
lebih murah dan hemat material. Metode yang digunakan dalam pembuatan paku 
bumi  ulir  ini  meliputi  beberapa  tahap  yaitu  :  perancangan,  desain  model, 
pembuatan tulangan dan pengecoran. Setelah paku bumi ulir terbentuk maka 
tahap  selanjutnya dilakukan pengujian untuk mementukan daya dukung tanah 
terhadap pondasi.  Pengujian dilakukan terhadap tanah lempung lanau yang 
berada   di   Gedung   TJP   UNNES   dengan   menancapkan   paku   bumi   ulir. 
Penancapan  dilakukan dengan alat penancap yang dirancang sedemikian rupa 
sehingga dapat memutar ulir berlawanan arah jarum jam serta memberikan gaya 
tekan kebawah yang sangat besarsss.  Pengukuran penurunan dilakukan dengan 
alat dial gage.  

Kata Kunci : Pembuatan, Pondasi, Paku Bumi Ulir.  

PENDAHULUAN 
Kebutuhan akan rumah tinggal saat ini merupakan kebutuhan yang mutlak 

dan  wajib  dipenuhi.  Dengan  meningkatnya  jumlah  penduduk  maka  secara 
langsung kebutuhan akan rumah tinggal akan meningkat pula. Dalam masyarakat 
kita, rata-rata mereka membangun rumah tinggal sederhana dengan menggunakan 
pondasi batu kali dan ada pula  yang  menggunakan pondasi foot plat, hal ini 
memang sudah turun temurun dari nenek  moyang  kita, bahkan sampai saat ini 
pemakaian pondasi batu kali seolah olah  merupakan hal yang mutlak untuk 
berdirinya sebuah bangunan. Tiang pancang merupakan salah satu jenis pondasi 
yang  digunakan  dalam  pembangunan  gedung  bertingkat.  Tiang  pancang  juga 
dapat  digunakan  sebagai  pondasi  untuk  bangunan  satu  lantai.  Akan  tetapi 
pemahaman masyarakat luas mengenai tiang pancang adalah sebuah pondasi yang 
digunakan untuk pembangunan gedung-gedung bertingkat. Padahal untuk 
pembangunan rumah sederhana bisa juga mereka menggunakan tiang pancang ulir 
sederhana  untuk  pondasi rumah mereka. Setelah kami cermati dan kami teliti 
pemancangan dengan pancang ulir sederhana bisa lebih efektif dan kekuatannya 
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tidak kalah dengan pondasi batu kali ataupun pondasi foot plat, bahkan pondasi 
ini bisa lebih murah. 

Melihat betapa vitalnya pondasi pada sebuah rumah maka jenis pondasi 
yang kami  buat dengan menggunakan beton bermutu dan kami rancang dengan 
ahli-ahli struktur Teknik Sipil. Penelitian ini berdasarkan atas keprihatinan kami 
selaku  mahasiswa  yang  peduli  dengan  tidak  diperhatikannya  teknologi  untuk 
kalangan menengah kebawah, kami melihat bahwa masyarakat dalam membangun 
tempat tinggalnya harus membayar mahal dan menggunakan  waktu yang lama. 
Sebagai contoh dalam membuat pondasi untuk rumah tipe 72 m2  saja,  rata-rata 
membutuhkan  waktu  satu  minggu.  Apabila  dibandingkan  dengan  pemasangan 
pondasi paku bumi ulir maka selisih waktunya cukup signifikan, perbandingannya 
bisa mencapai  ½ dari pemasangan pondasi batu kali. Pemasangan pondasi paku 
bumi ulir hanya membutuhkan biaya ¾ dari pondasi batu kali. 

Dilihat dari pemasangannya, pondasi paku bumi ulir (tiang pancang) ini 
sangat  mudah  dipasang,  tanpa  membutuhkan  bowplank  dan  penggalian  tanah 
seperti pada  pemasangan pondasi batu kali. Pemasangan tiang pancang dengan 
model  ulir  hanya  membutuhkan  biaya  yang  relafif  sedikit  bila  dibandingkan 
dengan menggunakan pondasi  batu  kali baik dari segi material maupun segi 
tenaga.  Hal  ini  disebabkan  pemasangannya  hanya  cukup  memberikan  sedikit 
tekanan dan  putaran sehingga tiang ulir tersebut secara otomatis masuk dalam 
tanah, dan terikat oleh tanah yang masuk kedalam ulir tersebut. 

Tujuan dari pembuatan pondasi paku bumi ulir ini adalah memberikan 
alternatif   kepada   masyarakat   dalam  membangun   rumah   tinggal   agar   bisa 
menghemat pengeluaran.  Karena kalau kita cermati bahwa masyarakat saat ini 
tidak banyak mempunyai uang untuk membangun rumah tinggal mereka. Selain 
itu mempermudah pembuatan pondasi pada rumah  tinggal sehingga waktu dan 
biaya dapat dihemat. 

Melihat pentingnya hasil penemuan dan besarnya manfaat yang 
ditimbulkan, pada akhirnya masyarakat akan memilih model pondasi paku bumi 
ulir sebagai  pondasi untuk membangun rumah mereka. Untuk prospek kedepan, 
hal ini tentunya akan  menjadi masa depan yang cerah bagi para developer atau 
pengembang di seluruh Indonesia  untuk membuat perumahan penduduk karena 
model pondasi paku bumi ulir ini lebih murah dan menghemat waktu pekerjaan 
pondasi. Selain itu, dengan populernya   pondasi ini tentunya  akan menciptakan 
lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.  

METODE PENDEKATAN 
Observasi dilakukan melalui beberapa tahap yang akan dijelaskan sebagai 

berikut. Tahap Persiapan 
Sebelum kita memulai perakitan paku bumi  ulir, tahap persiapan yang 

perlu dilakukan adalah : 
a. menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan 
b.  memilih dan memeriksa bahan/material yang akan digunakan 
c. mendesain bentuk dan ukuran serta kerangka tiang pancang ulir 

Alat dan Bahan 
Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat pondasi paku bumi 

ulir ini adalah : 
a. molen 



PKMT-2-7-3

      
b.  ember 
c. tongkat kayu 
d.   cangkul 
e. sekop 
f. cetok 
g.  gergaji kayu 
h.   tang 
i. cetakan paku bumi ulir 
j. plat besi 
k.  semen 
l. besi tulangan 
m.  batu split 
n.  pasir 
o.   air 
p.  kayu 
q.   paku 
r. palu 
s. kawat bendrat 
t. Perakitan 
u.  Perakitan tulangan 
v.  Memotong besi ukuran 175 cm 
w.  Membuatan begel 10 cm 
x.  Perakitan tulangan dimulai 
y.   pengecoran 
z. pemasangan begesting (peletakan kerangka tulangan pada cetakan ) 
aa. pembuatan pasta campuran pc 1:2:3 
bb. pengecoran pada cetakan 
cc. menunggu hasil pengecoran sampai benar benar  kering 100 % ( mencapai 

titik maksimal kekuatan beton )    

Uji Coba   

Untuk menguji model yang sudah siap dan benar benar sempurna, 
dengan beberapa tahap : 
a. Mengukur  kuat tekan dan tarik beton 
b.  Mengukur  seberapa  kuat  pondasi  ulir  mampu  menahan  beban  arah 

vertical.dan horizontal. 
Untuk memenuhi standarisasi pondasi menurut PMII, maka penulis 

telah menghitung daya dukung pondasi dimana standar PMII adalah nilai 
Q  harus  lebih  besar  daripada  nilai  P.  Adapun  nilai  adalah  nilai  daya 
dukung tanah dan P adalah beban diatas pondasi. 
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Untuk perhitunganya adalah sebagai berikut : 

P    

fs Df    

Q 
D     

Q =qu . Ap + 

 

. D.fs.Df 
qu = 1,3 NC + Po . Nq + 0,3  

 

N

 

Po = Df . 

 

= 1,5 . 1,8 = 2,7 t/m 4 

Ap = ¼ 

 

D2 

= ¼ . 3,14 . 0,402 

= ¼ . 3,14 . 0,16 
= 0,126 m2 

qu = 1,3 NC + Po . Nq + 0,3  

 

N

 

= 1,3.9,6+2,7.2,4+0,3.1,8.0,4.1,2 
= 19,22 

Q = qu . Ap + 

 

. D.fs.Df 
= 19,22 . 0,126 + 3,14 . 0,4 . 2,5 . 1,5 
= 7,132 t/m2 

Jadi Q mempunyai nilai 7,132 t/m2  

Mencari Nilai P 
P = Berat Beton = 2,4 t/m2  

Berat

 

Batu Bata

 

=

 

0,25 t/m2

  

Berat

 

Spesi

 

=

 

0,021 t/m2

  

Berat

 

plafon

 

=

 

0,018 t/m2

  

Berat

 

Atap

 

=

 

0,4 t/m2

  

Berat

 

Genteng

 

= 0,05 t/m2

  

Jumlah Total P = 3,139 t/m2

  

Setelah kita melakukan perhitungan seperti diatas maka kita dapatkan nilai 
Q lebih  besar dibanding nilai P.Dengan demikian Pondasi Paku Bumi Ulir bisa 
diterapkan pada pembangunan rumah-rumah sederhana dengan lebih menghemat 
waktu,  biaya  dan  tenaga.  Observasi  memakan  waktu  kurang  lebih  dua  bulan 
dimulai dari tanggal 2 April sampai 7  Juni 2006. Lokasi observasi dilakukan 
disamping gedung TJP (Teknologi Jasa Produksi) Fakultas Teknik UNNES yang 
mempunyai  jenis  tanah  lempung  lanau.  Langkah  pertama   observasi  adalah 
mencari  data  sondir  di  lokasi  tersebut.  Setelah  data  sondir  didapat,   maka 
selanjutnya  dihitung  pembebanan  secara  teoritis.  Langkah  berikutnya  adalah 
menancapkan paku bumi ulir tersebut kedalam tanah dengan menggunakan alat 
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penancap yang  telah  dibuat  sebelumnya.  Proses  penancapan  adalah  menggali 
lubang  sedalam  20  cm  dengan  diameter  50  cm.  Selanjutnya  paku  bumi  ulir 
dimasukkan kedalam tanah dengan bantuan tracker karena bobot paku bumi ulir 
sangat berat dan tidak mungkin untuk diangkat oleh tenaga manusia. Tujuan dari 
pembuatan lubang tersebut adalah sebagai  jalan utama  untuk berdirinya paku 
bumi ulir.  

  

Gambar 1. Lubang sedalam 20 cm  

Setelah pakubumi ulir masuk dalam tanah, diteruskan dengan menggunakan 
alat  penancap  yang  didesain  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  menekan  dan 
memutar berlawanan arah jarum jam hingga mencapai kedalaman 130 cm. Setelah 
paku  bumi  ulir  menancap   sempurna  kedalam  tanah,  kemudian  sebuah  plat 
diletakkan  seimbang  diatas  paku  bumi  ulir  sebagai  meja  beban.  Pembebanan 
dilakukan dengan menambah beban 50 kg sampai dengan  1450 kg. Penurunan 
beban diukur dengan menggunakan alat dial gage yang memiliki ketelitian 0.01 
mm. Setiap penurunan dicatat berdasarkan beban yang diterima oleh pakubumi 
ulir. Dari hasil pengamatan didapat hasil penurunan sebanyak 2,4 cm pada beban 
1450 kg.  Menurut  PMI  1970  menyatakan  bahwa  batas  maksimal  penurunan 
pondasi  sampai  dengan   5 cm. Jadi secara teoritis pakubumi ulir tersebut layak 
untuk digunakan. Hasil  dari penurunan dan pembebanan di buat dalam bentuk 
grafik sehingga didapatkan hasil perbandingan antara beban dan penurunan yaitu 
setiap beban 100 kg, terjadi penurunan sebesar antara 0.6mm 

 

0.8mm. Semakin 
beban ditingkatkan >1400 kg penurunan menjadi semakin  kecil yaitu berkisar 
antara 0.2mm 

 

0.4mm.   

  

Gambar 2. Alat Penancap 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Observasi  dilakukan  di  tanah  berjenis  lempung  lanau  dimana  tanah 
tersebut  memiliki  banyak  kandungan  air.  Mengapa  pengujian  dilakukan  pada 
tanah jenis  lempung lanau, karena tanah jenis lempung lanau merupakan tanah 
yang  lunak  dan  hal  ini  cocok  untuk  pengujian  daya  dukung  tanah  dimana 
diharapkan  jika  diberi  beban  akan  menghasilkan  penurunan.  Lain  halnya  jika 
diterapkan pada tanah cadas, tidak mungkin terjadi  penurunn jika diberi beban. 
Hal ini tidak cocok untuk memberlakukan pengujian daya dukung tanah dan daya 
dukung ulir terhadap tanah. Kedalaman pondasi pakubumi ulir yang akan dites 
mencapai 1,3 meter. Penancapan dilakukan dengan menggunakan alat penancap 
yang telah dibuat sedemikiakn rupa sehingga dapat memutar sekaligus 
memberikan tekanan kebawah  pondasi pakubumi ulir. Prinsip kerja alat penancap 
ini  adalah  menggunakan  prinsip  hidrolik  yang  menggunakan  dongkrak.  Gaya 
tekan kebawah diperoleh dari tekanan dongkrak. Sembari dongkrak memberikan 
tekanan kebawah, ujung dongkrak yang telah dimodifikasi  dilewatkan pada rel 
yang terbuat dari potongan setengah lingkaran pipa berketebalan 3mm sehingga 
tercipta arah putaran yang berlawanan arah jarum jam yang sesuai dengan alur 
ulir. Setelah pondasi tertancap, maka tahap selanjutnya akan dilakukan pengujian 
daya dukung tanah.  Bagian atas pondasi ditumpangi plat baja berukuran 200 x 
100 x 0,5cm yang digunakan sebagai alas untuk beban pengujian. Beban pertama 
diberikan sebesar 100 kg dan pada pembacaan dial gage terjadi penurunan sebesar 
0,5 mm. Selanjutnya beban ditambah 100 kg dan terjadi penurunan sebesar 0,75 
mm, begitu seterusnya beban ditambah dengan kelipatan 100 kg hingga mencapai 
1500 kg dan terjadi penurunan total sebesar 24 mm. Pencatatan dilakukan dengan 
membaca dial  gage kemudian data diolah dan dipaparkan seperti pada grafik 
dibawah, data pada grafik  dibawah adalah korelasi antara beban dan penurunan 
maka diperoleh garis seperti pada grafik yang terbaca semakin besar beban selisih 
penurunan menjadi semakin kecil. Untuk lebih jelasnya lagi 
dapat dilihat seperti pada grafik dibawah. 

Dari grafik diatas dapat terbaca bahwa uji beban pada satu titik pondasi 
paku bumi ulir  dengan diamer 50 cm dapat dilihat seperti pada grafik diatas. 

Pembebanan pertama dengan beban 100 kg, terjadi penurunan 0.45 mm. 
Kemudian  penambahan  100  kg  lagi  terjadi  penurunan  sebesar  0.64  kg.  Dan 
seterusnya  ditambah   beban   kelipatan  100  kg  sampai  dengan  1500  terjadi 
penurunan rata - rata 0.6 mm. 

Dari  hasil  grafik  dapat  disimpulkan  bahwa  beban  berbanding  lurus 
terhadap   penurunan   dimana   semakin   ditambah   beban   maka   akan   diikuti 
penurunan pula. Akan tetapi selisih penurunan akan semakin kecil ketika beban 
makin  besar,  hal  ini  disebabkan  gaya  fricktion  yang  diterima  pakubumi  ulir 
semakin besar, ini membuktikan bahwa frticktion  pada pondasi pakubumi ulir 
semakin besar jika dibandingkan tanpa ulir. 
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Penurunan (mm)      
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Gambar 3. Grafik Penurunan dan Pembebanan 
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KESIMPULAN 

Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  penelitian  yang  dilakukan  adalah 
penggunaan  pondasi  pakubumi  ulir  saat  ini  sudah  seharusnya  direalisasikan 
karena  paku   bumi  ulir  lebih  efektif  dan  efisien  serta  secara  teoritis  layak 
digunakan karena telah lolos tes uji. Penggunaan paku bumi ulir ini akan sangat 
efektif digunakan oleh pengembang 

  

pengembang perumahan karena mereka 
memakai dalam jumlah yang cukup banyak. Dengan   pemakaian pondasi paku 
bumi  ulir  yang  banyak  maka  para  pengembang  perumahan  khususnya  akan 
mendapatkan keuntungan finansial yang lebih banyak dan bangunannyapun juga 
lebih kuat, sehingga dapat memberikan rasa nyaman,  rasa aman dan secara tidak 
langsung akan meningkatkan penjualan rumah dan masyarakatpun dapat membeli 
rumah dengan harga yang lebih ringan.  
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